
)) على بن أيب طالب حلديث ورد يف  وأنفسنا (()) فاطمة؛  ونسائنا ((؛  )) احلسن واحلسني بأبنائنا ((أن املراد 

" مجع وإذا ذلك؛ واملسألة ال توافق ظاهر اآلية يعين هذا القول ال يوافق ظاهر اآلية؛ أوال: أن "أبناء" مجع و "نا

قلنا: احلسن واحلسني صارا اثنني ابنان جلمع وإال لواحد؟ لواحد؛ أيضا النساء مل يكن يف اللغة العربية أن املراد 

بالنساء البنات، املراد بالنساء يف اللغة العربية أيش؟ الزوجات، املراد الزوجات؛ وأيضا أنفسنا كيف يعرب الرسول 

 طالب بنفسه وال يعرب عن احلسن واحلسني بنفسه؛ أيهما األقرب؟ احلسن صلى اهللا عليه وسلم عن علي بن أيب

وهلذا ظاهر اآلية ال يطابق هذا التفسري؛  ) سيد إن ابني هذا (واحلسني حىت إن احلسن مساه الرسول ابنه فقال: 

آلية ال تنطبق وقد زعم حممد رشيد رضا أن تفسريها باألربعة من تفسري الرافضة، من تفسري الرافضة وقال: إن ا

عليها؛ لكن احلديث الوارد يف ذلك يدل على أنه له أصال؛ والشك أن آل البيت يدخل فيهم هؤالء األربعة 

على كل حال املسألة انتهت لكن ما املراد  . الشك يف هذا؛ لكن انطباقها على اآلية يف النفس منه شيء

وا مجاعة معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم؛ وهذا أعز ما باألنفس واألبناء والنساء ؟ املراد أم يريدون أن جيمع

يكون عند اإلنسان يف الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبنائه زوجاته، خيضرون وحيضر اخلصم أيضا نفسه وأبنائه 

فنجعل لعنة اهللا  (()) نبتهل أي نتضرع ونبالغ يف الدعاء؛ مث فسر االبتهال بقوله:  ثم نبتهل ((ونسائه؛ قال: 

 (()) يعين نتضرع ونلح يف الدعاء أصح من القول بأن معىن  نبتهل (())؛ وهذا القول يف أن  على الكاذبين

فنجعل لعنة اهللا على  ((بنلتعن مل نكسب معىن جديدا عند قوله:  )) نبتهل (()) نلتعن؛ ألننا إذا فسرنا  نبتهل

)) نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زيادة معىن  نبتهل (( )) تكون الثانية بالنسبة لألوىل مكررة؛ وإذا قلنا الكاذبين

وهو املبالغة يف التضرع واإلحلاح؛ وهلذا يقال: ابتهل إىل اهللا يف الدعاء وال يفهم املخاطب إال أن املعىن تضر وأحل 

ح يا مجاعة )) الدعاء السيئ إال إذا قرن مبا يدل عليه؛ واض نبتهل ((يف الدعاء الصاحل وال ميكن أن يكون املراد 

)) يعين  نبتهل ((؟ تقول هذا الرجل ابتهل إىل اهللا يف الدعاء يعين دعا بالصاحل لكن أحل؛ فالصواب أن معىن 

)) ألنه مر علينا  ندع ((جنعل معطوفة على ؟  )) فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين (( .  نتضرع ونلح يف الدعاء

أنه إذا تكررت املعطوفات فالعطف على األول؛ ألن املعطوف فرع واملعطوف عليه هو األصل واملعطوف  :قاعدة

)) كاذبني  على الكاذبين (( )) أي طرده وإبعاده عن الرمحة لعنة اهللا فنجعل لعنة اهللا )) (( ((عليه هو األول؛ 

)) فمن   لعنة اهللا على الكاذبين ((إذا جعلنا منا أو منكم؛ وهذا العدل واإلنصاف؛ ألن اهللا يعلم من الكاذب؛ ف

احلكمة يف ذلك أنه إذا   لكن ما الشأن أو ما احلكمة يف إحضار األبناء والزوجات ؟ . كان كاذبا فعليه اللعنة

كانت العام فاللعنة تشمل اجلميع اللعنة تشمل اجلميع؛ وهلذا ملا دعاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املباهلة 

امتنعوا ، قالوا ننظر مث تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من الغد وقالوا ما نالعن ما 



وا لو أننا التعنا ورجعنا إىل أهلينا ما وجدناهم فال نلتعن؛ يعرفون أن النيب صلى اهللا عليه نلتهب؛ أليش؟ ألم قال

)) الكاذب القائل بغري الصدق، هذا الكاذب من  على الكاذبين ((؛ وقوله: وسلم على حق وأم على باطل 

لى اهللا عليه وسلم حق؛ وجه يف هذه اآلية الكرمية إثبات أن ما جاء النيب ص  قال بغري الصدق فهو الكاذب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جتوز املباهلة إال بعلم، بأن يكون عند  ذلك أن اهللا أمر بأن يلتعن مع هؤالء .

من بعد ما جاءك من  ((اإلنسان علم اليقيين؛ أما إذا كان شاكا فال جيوز؛ فالبد أن يكون عنده علم؛ لقوله: 

فقل تعالوا ندع أبنائنا  ((ية الكرمية: جواز طلب املباهلة عند عناد اخلصم؛ لقوله: ومن فوائد اآل . )) العلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من آداب االلتعان إحضار األبناء والنساء؛ ألن ذلك أشد خوفا  )) ....  وأبنائكم

يضا: جواز الدعاء باللعنة على من ومن فوائد اآلية الكرمية أ بالنسبة للمباهل، خياف أن يعم اهلالك مجيع هؤالء .

خالف احلق؛ لكن بالوصف ال بالشخص؛ كيف قلنا بالوصف ؟ ألن الكاذبني وصف أما الشخص فال جيوز 

الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا، الشخص ال جيوز أن تعلنه ولو كان كافرا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

 ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو  ((اه اهللا عن ذلك، وقال: لعن أبا جهل وغريه من طغاة قريش

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املباهلة؛ لكن اشرتط العلماء للمباهلة شرطني؛ الشرط  )) . يعذبهم فإنهم ظالمون

لإلنسان أن يعرض ؛ أما األمور اليت ليست امة فال ينبغي  ؛ والشرط الثاين أن تكون يف أمر هام األول العلم

هل يستفاد من اآلية الكرمية جواز انغمار الشخص يف العدو يف باب املقاتلة ؟ كيف شيخ ؟ يعين  نفسه للخطر .

؛ ألن هذا اإلنسان الذي علم أن احلق معه وجاز أن يلتعن كأمنا دخل يف أمر يكون  ينغمر يف العدو ويغرر بنفسه

له أن يدخل يف هذا األمر الذي خيشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه  ؛ فلما كان على احلق وأجزنا سببا هلالكه

   اللعنة ؟ رمبا يؤخذ لكنه آخذ بعيد .

  نعم يا آدم ؟ الشيخ :

  ؟ )) ندع نسائنا ((هل نأخذ من اآلية:  السائل :

  نأخذ من اآلية  الشيخ :

  ونسائه ؟يقول نأخذ من اآلية أنه ينبغي لإلنسان أن يعلم أهله، أبنائه  الشيخ :

  ؛ أي نعم جنيبهم عند االلتعان . ما يؤخذ يا آدم الشيخ :

  شيخ ؟  السائل :



  أمحد  الشيخ :

  ؟ صاحب القاموس أن اللعن هوما قاله  السائل :

  ال، الصواب الثاين فقط . الشيخ :

  املباهلة بني املسلمني جائزة أو ال ؟ السائل :

دعا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما إىل املباهلة يف مسألة الفرائض ؛ وهلذا  جائزة يف األمور املتيقنة الشيخ :

  املعروفة .

  ؟ ذكرنا املالعنني مثال يف آل مثال صاحب ال  من أهله ما هو أصحاب حقه؛  شيخ السائل :

  كيف ؟   الشيخ :

اللعنة باهل هم يتابعون هذا صاحب احلق لو من أهله هم أصحاب حق يعين  يعين آل اخلصم الذين السائل :

  هل تعهم أم ال ؟ 

  ؛  أصله إذا كانوا على حق وقالوا واهللا حنن ما نأيت بأهلنا أنت على حق، ما جييئون الشيخ :

  خيشون من صاحبه؟  السائل :

ال ال، ال خيشون، يقولون ال؛ وهلذا ملا تشاور وفد جنران بعضهم مع بعض قالوا ما ميكن، بعضهم أرادوا  الشيخ :

   آلخرين .لكن منعهم ا

  يف تعريف الكذب لو أضفنا كلمة حقيقة ؟  السائل :

  أيش؟ الشيخ :

  ؛  لو أضفنا كلمة حقيقة السائل :

  أيش لون يعين ؟  الشيخ :

  حىت خترج التورية ؟ السائل :



   نعم . ) كذب ثالث كذبات براهيم: (إعليها كذب كما يف حديث  ال ما حاجة ألن التورية يطلق الشيخ :

  ؟إ معني بعينه إذا علم أنه كافر هل جيوز اللعن بشخص السائل :

ميكن إذا مات جيوز إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال: إنه ال جيوز ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الشيخ :

  ؛ ) فإنه أفضوا إلى ما قدموا ال تسبوا األموات (قال: 

  شيخ إذا ما جيوز ؟ السائل :

  ، أحسن تركه نعم . واهللا األحسن تركه الشيخ :

  شيخ أحسن اهللا إليكم؛ إذا كان شخص كافر وقلت عليه من اهللا ما يستحق فهل هذا جيوز ؟ السائل :

   اللهم اهده أخصر وأنفع . الشيخ :

  طيب مات  السائل :

  مات يأخذ ما يستحق الشيخ :

صص الحق وما من إله إال اهللا وإن هو القلإن هذا  ((من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم  عوذ باهللاأ

اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا  وبينكم أن ال نعبد إال اهللا إال اهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 ((قوله تعاىل:  ؛ إن هذا لهو القصص الحق )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  . ))مسلمون 

هذه اجلملة كما ترون مؤكدة؛ نعم ؟ فوائد؛ أيش الفوائد؟ آية مباهلة، آية مباهلة  )) إن هذا لهو القصص الحق

  ,  يلتعن مع هؤالء ثاين: أنه إن اهللا أمره أن طيب آية املباهلة اقرأها علي ؟  ؛ ما أخذنا الفوائد

 األوىل: ثبات أن ما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حق؛ وجه ذلك أن اهللا أمر بأن يلتعن مع هؤالء . الطالب :

الثانية: أنه ال جتوز املباهلة إال بعلم، بأن يكون عند اإلنسان علم اليقيين؛ أما إذا كان شاكا فال جيوز؛ فالبد أن 

الثالثة: جواز طلب املباهلة عند عناد اخلصم؛  )) . من بعد ما جاءك من العلم ((يكون عنده علم؛ لقوله: 

الرابعة: أن من آداب االلتعان إحضار النساء واألوالد ألن  . ))... ا ندع أبنائنا وأبنائكم فقل تعالو  لقوله: ((

  ؛  ذلك أشد خوفا للنساء يف املباهلة



  أيش؟  الشيخ :

   ألن ذلك أشد خوفا ؛ الطالب :

  أشد خوفا من أيش؟   الشيخ :

اخلامسة: جواز الدعاء باللعنة على من خالف احلق؛ لكن  . ؛ نعم أشد خوفا بالنسبة للمباهلة الطالب :

؛ كيف قلنا بالوصف ؟ ألن الكاذبني وصف أما الشخص فال جيوز الدعاء عليه باللعن  بالوصف ال بالشخص

 . ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل لعن أبا جهل وغريه من طغاة قريش اه اهللا عن ذلك ولو كان كافرا

أن  :؛ والشرط الثاين العلم :الشرط األول؛  ملباهلة شرطنيجلواز ا؛ لكن اشرتط العلماء  جواز املباهلةالسادسة: 

السابعة: هل  ؛ أما األمور اليت ليست امة فال ينبغي لإلنسان أن يعرض نفسه للخطر . تكون يف أمر هام

يستفاد من اآلية الكرمية جواز انغمار الشخص يف العدو يف باب املقاتلة ؟ يعين ينغمر يف العدو ويغرر بنفسه؛ 

؛ فلما كان على  ي علم أن احلق معه وجاز أن يلتعن كأمنا دخل يف أمر يكون سببا هلالكهألن هذا اإلنسان الذ

 هخذمأق عليه اللعنة ؟ رمبا يؤخذ لكنه احلق وأجزنا له أن يدخل يف هذا األمر الذي خيشى أن يكون كاذبا فتنطب

    بعيد .

هذه اجلملة كما ترون مؤكدة مبؤكدين؛ املؤكد األول:  )) إن هذا لهو القصص الحق قال اهللا تعاىل: (( الشيخ :

إن؛ ألن إن للتوكيد؛ واملؤكد الثاين: الالم؛ واملؤكد الثالث: هو؛ ألن هو ضمري الفصل، وضمري الفصل له ثالث 

قلت: فوائد؛ الفائدة األوىل: احلصر؛ الثانية: التوكيد؛ الثالثة: الفرق بني الصفة واخلرب؛ ويتضح ذلك باملثال؛ فإذ 

زيد هو الفاضل؛ فهنا هو ضمري فصل؛ أفادت هذه الفوائد الثالث؛ أفادت احلصر، حصر الفضل يف زيد، زيد 

هو الفاضل؛ وأفادت التوكيد؛ ألن قولك: زيد فاضل دون قولك: زيد هو الفاضل، يف توكيد أفضليته؛ الثالث: 

ب إىل خرب؛ طيب زيد الفاضل ويش الفصل بني الصفة واخلرب؛ بأنك لو قلت: زيد الفاضل لتشوف املخاط

هنا لو كان يف غري القرآن وقيل: هذا  . حاله؟ فإذا قلت: زيد هو الفاضل، علم أن كلمة فاضل أيش؟ هي اخلرب

 إن هذا ((وجل:  وقوله عز القصص احلق، استقام الكالم؛ ولكن يفوت يف الكالم أيش؟ هذه املؤكدات الثالثة .

بن مرمي عليه الصالة والسالم؛ وتعرفون أن اهللا سبحانه وتعاىل تعاىل يف شأن عيسى )) املشار إليه ما ذكره اهللا 

))  لهو القصص الحق ((وقوله:  . حتدث عن عيسى بن مرمي يف هذه اآليات حديثا مسهبا طويال عنه وعن أمه

عىن القصص مصدر قص يقص قصا وقصصا؛ لكنه هنا حيتمل أن يكون مصدرا وحيتمل نعم أن يكون مصدرا مب



الفعل وحيتمل أن يكون مصدرا مبعىن اسم املفعول أي إن هذا هلو املخصوص احلق، وسواء قلنا ذا أو هذا 

هنا صفة للقصص؛ واحلق إن قيل يف مقابلة احلكم فهو  )) الحق ((فاملؤدى واحد؛ فإن هذا القصص احلق؛ و

)) فإذا  ربك صدقا وعدال وتمت كلمة ((مبعىن العدل وإن قيل يف مقابلة اخلرب فهو مبعىن الصدق يف قوله تعاىل: 

قيل لك: حكم القاضي على فالن لفالن بكذا، فقلت: هذا حكم حق؛ فاملعىن ؟ عدل؛ وإذا قيل لك: أخربنا 

فقلت هذا حق أي صدق؛ فاحلق إن كان يف مقابلة احلكم فهو مبعىن العدل وإن كان يف مقابلة اخلرب فالن بكذا؛ 

فهو مبعىن الصدق؛ هنا هل هو مبعىن اخلرب ؟ يعين هل هو يف مقابل اخلرب أو يف مقابل احلكم ؟ خرب، ألن 

أي  )) ص الحقهذا لهو القص إن (()) ما قد سبق؛ طيب  نحن نقص عليك من أنباء ((القصص خرب 

الصدق الذي ال خيالف الواقع بل يطابقه متام املطابقة؛ فما قاله النصارى يف عيسى بن مرمي مما خرج عن خرب اهللا 

)) هذه اجلملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها  وما من إله إال اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:  . عنه فهو كذلك باطل

ثبات؛ النفي يف قوله: ما؛ واإلثبات يف قوله: إال؛ وأما التوكيد ففي قوله: من توكيد؛ أما احلصر فطريقه النفي واإل

إىل)) ألن من حرف جر زائد من حيث اإلعراب؛ لكنه يزيد املعىن، هو زائد من حيث اإلعراب لكنه يزيد املعىن؛ 

ة هي زائدة زائدة؛ زائدة من ماذا يزيد املعىن؟ يزيد املعىن توكيدا؛ وهلذا نقول إن حروف الزائدة يف القرآن الكرمي

إله إال  ((وقوله:  . حيث اإلعراب، زائدة من حيث املعىن أي أا تفيد معىن زائدة على ما لو مل تكن موجودة

املألوه هو املعبود حمبة وتعظيما؛ وال يصدق هذا حقا إال على اهللا عزوجل؛ وكلمة إله هنا  إله مبعىن مألوه؛ و اهللا))

ولكنها مبعىن مفعول؛ والكلمة هذه أعىن اإلله مبعىن املألوه أو فعال مبعىن املفعول كثرية يف اللغة على وزن فعال؛ 

ما أشبه ذلك؛ غراس مبعىن . األخ أنت ؟ مغروس، وبناء مبعىن مبين، فراش مبعىن العربية كالغراس والبناء والفراش و 

وما من  ((و املعبود حمبة وتعظيما هذا مألوه . وقوله: ؛ طيب فما معىن املألوه ؟ قلنا: ه مفروش،  إله مبعىن مألوه

إال هذه أداة استثناء واجلملة اليت قبلها فيها شيء حمذوف تقديره: وما من إله حق إال اهللا؛ وعلى  )) إله إال اهللا

ق يعين خال )) إال اهللا ((هذا فنعرب كلمة اهللا بدل من خرب حمذوف الذي تقديره: ما من إله حق إال اهللا؛ 

السموات واألرض عزوجل؛ فعيسى ليس بإله وأمه ليست بإله؛ وجربيل ليس بإله وميكائيل ليس بإله ؛ وال أحد 

هذه اجلملة  . ما من إله إال اهللا )) ((وجل؛ وهلذا قال:  يستحق هذا الوصف إال خالق السموات واألرض عز

إله إال  وما من ((صر وطريقها النفي واإلثبات؛ ؟ مبن الزائدة؛ وفيها احل ؛ مباذا مؤكدة وإال غري مؤكدة ؟ مؤكدة

هي علم خاص بالرب عزوجل ال يسمى به غريه وال يوصف به غريه؛ وهو يف األصل إله  )) اهللا ((كلمة   )) اهللا

لكن لكثرة االستعمال حذفوا اهلمزة وقالوا: اهللا؛ كما حذفوا اهلمزة يف قوهلم: الناس وأصله أناس؛ وكما حذفوا يف  

أولئك  ((ة؛ وكذلك الشر كلمة: خري وشر؛ فالن خري من فالن أي أخري منه؛ لكن لكثرة االستعمال حذوا اهلمز 



وإن اهللا لهو  (( . )) وما من إله إال اهللا (()) أصلها أشر؛ لكن حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال؛  شر مكانا

  ))  العزيز الحكيم

  هذه اجلملة أيضا كما ترون مؤكدة مبؤكدات هداية اهللا ؟  الشيخ :

  ؛  إن، ولالم، وضمري الفصل الطالب :

))  وإن اهللا لهو العزيز الحكيم ((أحسنت؛ إن والالم يعين مبؤكدات ثالثة: إن والالم وضمري الفصل؛  الشيخ :

ففيها توكيد بثالث أدوات: إن، والالم والثالث: ضمري الفصل؛ كما قلنا آنفا إن ضمري الفصل تفيد احلصر 

)) العزيز من أمساء اهللا  غيره العزيز الحكيموإن اهللا لهو ال (( )) يعين ال غريه،  لهو العزيز الحكيم ((فيكون: 

والعزة قال العلماء: إا ذات ثالث معاين: عزة مبعىن  )) . قل هللا العزة جميعا ((سبحانه وتعاىل، وله العزة مجيعا 

عظيم، العزة مبعىن القدر يعين أنه عزوجل ذو قدر  . ؛ والثالث: عزة مبعىن االمتناع القدر؛ وعزة مبعىن القهر والغلبة

وجل؛ ومنه قول القائل: فالن عزيز علي يعين ذو قدر عندي له قدر عندي؛  ذو قدر عظيم ال يقدره إال اهللا عز

الذي  وجل هو الغالب وعزة القهر أي أنه عز .؛ هذه عزة أيش؟ القدر فاهللا تعاىل عزيز مبعىن ذو قدر رفيع عظيم

أي غلبين يف اخلطاب؛ فهذه عزة الغلبة؛  )) في الخطابفقال أكفلنيها وعزني  ((ال يغلب؛ ومنه قوله تعاىل: 

  ويقول الشاعر األول: 

  واألشرم المغلوب ليس الغالب     أين المفر واإلله الطالب                         

 . طيب الثالث: عزة االمتناع، عزة االمتناع أي أنه ممتنع أن يناله سوء؛ ومنه قوهلم: أرض عزاز لقوا وصالبتها

   ؛ فعلى هذا تكون العزة هلا ثالثة معاين

  املعىن األول يا آدم ؟   الشيخ :

  عزة االمتناع؛  الطالب :

  يعين ؟  الشيخ :

  يعين ذو العزة؛  الطالب :

  ال عزة االمتناع ما هي ذو . الشيخ :



  عبد اهللا ؟  الشيخ :

  األول: عزة القدر؛  الطالب :

  والثاين؟  الشيخ :

  عزة القهر؛  الطالب :

  والثالث ؟ عزة أيش؟ القدر والقهر ؟ القهر هو الغلبة  الشيخ :

  نعم عزة امتناع . الطالب :

  ، قبله ؟  معناهاويش؛ ال طيب عزة القدر  الشيخ :

  ؛ نعم ذو قدر علي ورفيع الطالب :

  ؛  نعم ذو قدر عليم ورفيع الشيخ :

  ومنه قول القائل:  الشيخ :

  علي .فالن عزيز  الطالب :

  الثاين: عزة القهر ويش معناها ؟  الشيخ :

  أي عزيز؛  الطالب :

  طيب ويش معناها ؟  الشيخ :

  أي الغلبة؛  الطالب :

  ))  اهللا غالب إن ((؛ ومنه قوله تعاىل:  أي الغالب الشيخ :

  أي غلبين . )) أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال: (( الطالب :

  الثالث ؟  الشيخ :



  ؛  امتناع أي أن اهللا ميتنع أن يناله السوء الطالب :

  ومنه قوهلم:  الشيخ :

  أرض عزاز  الطالب :

  أي أرض الصلبة اليت ال تؤثر فيها املعاول . الشيخ :

)) سلم اهللا هلم ذلك قال نعم  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل ((ما قال املنافقون:  الشيخ :

 . )) وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون ؟ قال: (( خيرج األعز األذل لكن من هو األعز

)) تفسر أو مشتقة من احلكم واإلحكام ،  الحكيم )) (( وإن اهللا لهو العزيز الحكيم وجل: (( يقول اهللا عز

واإلحكام؛ وكل عزيز إذا اقرتن يف عزته احلكمة واحلكم كملت عزته؛ وذلك ألن  )) مشتقة من احلكم الحكيم ((

العزيز إذا غلب ومل يكن له احلكمة أداه غلبته إىل الطيش، تؤديه غلبته إىل الطيش وعدم ضبط النفس؛ فإذا 

وتعاىل  )) من احلكم واإلحكام؛ فهو سبحانه الحكيم ((اجتمعت العزة واحلكمة كمل املوصوف ما؛ أقول 

حاكم وال حاكم غريه وهو احملكم أي املتقن ملا حكم به سواء كان احلكم كونيا أو شرعيا؛ واحلكمة أو اإلحكام 

بل  ؛الذي مبعىن اإلتقان هو وضع الشيء يف موضعه الالئق به حبيث ال يقال إن هذا غري الئق أو غري موافق

طيب مث  )) مشتق من أين ؟ من احلكم واإلحكام . لحكيما ((مطابقا ملا تقتضيه املصلحة؛ إذا  يكون موافقا به

نقول: احلكم نوعان: حكم كوين وحكم شرعي؛ فاحلكم الكوين ما قضى به اهللا قدرا؛ واحلكم الشرعي ما قضى 

والفرق بينهما ظاهر: احلكم الشرعي  . به شرعا؛ انتبه احلكم الكوين ما قضى به قدرا والشرعي ما قضى به شرعا

حيبه اهللا عزوجل فعال أو تركا؛ فإن ى عن شيء فهو حيب تركه، وإن أمر بشيء فهو حيب فعله؛  يتعلق فيما

احلكم الكوين يتعلق فيما حيبه وما ال حيب  . وميكن أن يتخلف احلكم الذي حكم اهللا به، هذا احلكم الشرعي

حلكم الكوين البد أن يقع وال ميكن أن يتخلف البد أن يكون؛ ما أدري واضح وإال ال؟ واضح؛ الفرق إذا ا

واحلكم الشرعي ميكن أن يقع وميكن أن ال يقع؛ الثاين: أن الشرعي يتعلق مبا حيبه واحلكم الكوين يتعلق فيما حيبه 

هذا حكم شرعي، حكم شرعي؛  )) ال تقربوا الزنا ((طيب يتضح هذا مبثال: فإذا قال اهللا تعاىل:  وما ال حيبه .

ليهم اخلطاب أن ال يزنوا؟ أو قد يزنون وقد ال يزنون ؟ قد يزنون وقد ال يزنون؛ وهلذا هل ميكن أن يقع من الوجه إ

)) القضا هنا شرعا ألننا نرى كثريا من الناس بل أكثر  وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه نقول يف قوله تعاىل: ((

؛ ثانيا: هل يقضي اهللا مبا ال حيب الناس مل يعبدوا اهللا؛ بل عبدوا غريه أو مل يعبدوا أحدا؛ فالقضا هنا شرعي



شرعا؟ ال، ال يقضي إال مبا حيب؛ إن كان ما حيبه تركا جاء بصيغة النهي؛ وإن كان ما حيبه فعال جاء بصيغة 

)) طاعة اهللا ورسوله حمبوبة إىل  الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم يا أيها ((األمر 

نفس  )) اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ((عمال حمبوب إىل اهللا؛ األول أمر والثاين ي؛ اهللا؛ عدم إبطال األ

)) ي؛ فالشرك حمبوب إىل اهللا تركه؛ والعبادة حمبوب إىل اهللا فعلها،  ال تشركوا ((أمر  )) اعبدوا ((الشيء 

وقضينا إلى بني  ((من وقوعه؛ قال اهللا تعاىل:  القضاء الكوين قلنا فيما حيبه اهللا وفيما ال حيبه؛ والبد . عبادة اهللا

هذا قضاء كوين وإال شرعي؟ كوين؛ ال  )) الكتاب لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إسرائيل في

 ((ميكن أن يكون شرعا؛ ألن اهللا ال حيب الفساد وال حيب املفسدين؛ لكنه كوين؛ وقع وإال ما وقع؟ وقع نعم 

إىل آخر اآليات؛ وبعضهم يقول إن املرة الثانية مل تقع ، واهللا أعلم؛ على كل حال  أولهما . . .)) فإذا جاء وعد

طيب؛ قال اهللا  قت ما ميكن أحد يتخلف عنه واضح ؟القضاء الكوين فيما حيب وما ال حيب والبد من وقوع امل

 كوين وإال شرعي؟ كوين، هذا كوين.))  فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إال دابة األرض تعاىل: ((

احلكم صار، احلكم يكون كونيا ويكون شرعيا؛ ما هو الكوين؟ ما قضاه اهللا تعاىل قدرا؛ والشرعي ما قضاه شرعا 

احلكم الكوين والشرعي كالمها مقرون باحلكمة؛ ألن اهللا حاكم حمكم؛ فال ميكن أن يكون  وجاءت به الرسل .

واحلكمة إما يف الصورة واهليئة وإما يف الغاية؛ وكالمها أيضا موجود يف الشرع والقدر حيكمه إال على وفق احلكمة؛ 

يعين شرعا وكونا؛ فاملخلوقات وجودها على هذا الوصف واهليئة اليت هي عليه اآلن موافق للحكمة، وإال ال؟ 

شك أنه موافق للحكمة، موافق؛ يعين لو تفكر يف الكليات واجلزئيات، فكر يف اإلنسان كونه على هذا الوصف ال

والشرع جندها أيضا موافقا للحكمة؛ إن نظرت  مث فكر يف أجزائه الصغرية والكبرية جتدها كلها موافقة للحكمة .

إىل الصالة وإذا يف غاية احلكمة روضة من رياض العبادات، قيام، قعود، ركوع، سجود وقراءة ؛ تسبيح، تعظيم 

)) وإن نظرت إىل الزكاة فكذلك؛ الصيام؛ احلج؛ كل العبادات جتد أا  فيها من كل زوج بهيج ((ودعاء روضة 

مطابقة للحكمة يف اهليئة اليت هي عليها؛ مث الغاية، الغاية من هذا اخللق أو من هذا الشرع الشك أنه غاية محيدة 

)) فالغاية  بالحق بينهما العبين ما خلقناهما إال (( وما خلقنا السموات واألرض وماوجل عليها  حيمد اهللا عز

من خلق السموات واألرض غاية محيدة، والغاية من الشرع غاية محيدة ال صالح للعباد إال بالشرع الذي يشرعه 

: حكم كوين وحكمة يتضمن أربع حاالت )) الحكيم ((اهللا له؛ حينئذ نقول: بناء على ذلك يتبني أن القول يف 

و إن اهللا لهو  ((؛ األقسام أربعة كلها مأخوذة من قوله: صورية وغائية؛ حكم شرعي وحكمة صورية وغائية

  ففي هذه اآلية الكرمية من الفوائد: تأكيد أن ما أخرب اهللا به عن عيسى بن مرمي هو احلق .  )). العزيز الحكيم



ويتفرع على هذه القاعدة: أن كل ما خاله مما تكلمت فيه النصارى يف شأن عيسى فهو كذب باطل ال يوافق 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي أو أن من بالغة الكالم أن يكون مطابقا للواقع، أو موافقا ملقتضى  الواقع .

إن هذا لهو القصص  ((احلال، من بالغة الكالم أن يكون موافقا ملقتضى احلال؛ وجه ذلك: أن هذه اجلملة: 

ن دعاية النصارى قوية ال يبطلها إال كالم مؤكد إما )) أكدت بثالثة مؤكدات؛ ألن املقام يقتضي هذا؛ إذ أ الحق

باللفظ وإما باحلال، يعين إما باملقال وإما باحلال؛ وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكالم أن تقتضي احلال أن 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القصص قد يكون حقا وقد  يكون مؤكدا فإن البالغة أو مقتضى البالغة أن يؤكده .

باطال؛ القصص من حيث هو من قطع النظر عن القاص قد يكون حقا وقد يكون باطال كذبا؛ من أين  يكون

يؤخذ؟ من وصف القصص باحلق؛ ألن األصل يف الصفة أن تكون خمرجة ملا عدى املوصوف، هذا األصل؛ وهلذا 

 ((إذا نقول: لو جاءت صفة غري خمرجة ملوصوف يسموا صفة كاشفة ال مانعة، صفة كاشفة ال مانعة؛ 

)) صفة أيش؟ مانع وإال كاشفة ؟ مانع؛ يعين متنع ما سواه؛ وعلى هذا  الحق (()) األصل أن  القصص الحق

فتكون األخبار فيها كذب وفيها صدق من حيث هي خرب؛ وإمنا قيدنا ذلك بقولنا: من حيث هي خرب، خيرج 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال إله يف  الوجوه . بذلك خرب من؟ خرب اهللا ورسوله فإنه ال حيتمل الكذب بوجه من

الوجود إال اهللا؛ ولكن املراد ال إله حق؛ ويتعني أن يكون ذلك هو املراد؛ ملاذا؟ ألن هناك آهلة موجودة تعبد من 

وقال  ((عليه الصالة والسالم:  لنيبتها لدون اهللا وتسمى آهلة وينكر حصر اآلهلة بواحد؛ ترت قريش يف خماطب

)) ـ اهللا أكرب ـ العجاب أن تكون  الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

اآلهلة إهلا واحدا؟ أو أن تكون اآلهلة متعددة ؟ الثاين، الثاين هذا العجاب؛ أما أن يكون اإلله واحدا فهذا هو 

حق؛ جيب أن نقيد هذا، إله حق سوى من؟ الصواب؛ لكن هم مكابرون؛ على كل حال ال يوجد يف الكون إله 

إن هي إال  ((وجل؛ أما اآلهلة الباطلة فهي آهلة باطلة؛ وإن مسيت آهلة فهي كما قال اهللا تعاىل:  سوى اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن سالمة العقيدة  )) . أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من سلطان

مة؛ ألنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إال اهللا فإنك لن تتجه إىل من سوى اهللا؛ فيها الراحة التا

والشك أن هذا راحة؛ احنصار اهلدف واملقصود من أكرب أسباب راحة اإلنسان؛ إذا تعددت األهداف واملقاصد 

  )لزمه من بورك له في شيء فلي تبلبل اإلنسان؛ وهلذا يذكر عن عمر بن اخلطاب أنه قال: (

 


